MUNKAADÓI INTERJÚ

A KÖNYVKÖTŐ
FOGLALKOZÁSRÓL

„Egy könyvkedvelő embernek nincs ennél ideálisabb munka.”
Az interjút adta: Mórocz István
Cég profilja:
Szektor:
Dolgozók száma: 2 fő
Munkakörben dolgozók száma: 2 fő
Nemi arány a munkakörben: 50 % nő, 50 % férfi
Életkori átlag a munkakörben: 46 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
25 éve tevékenykedek a szakmában. Mindig szerettem a könyveket, kiskoromban éjjelnappal olvastam, de mindig rossz volt látni, hogy a kedvenc történeteimet tartalmazó
könyvek milyen ütemben amortizálódtak. Ezért kezdtem a könyvek helyreállításával
foglalkozni.

2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
Cégünk rengeteg féle megbízást vállal. Ugyebár említettem a restaurálást, de ezen
készítünk szakdolgozatokat, étlapokat, vendégkönyveket. De gyakorlatilag bármilyen
könyv vagy füzet jellegű terméket el tudunk készíteni úgy, hogy az stílusos és időtálló
legyen. Én és a nejem dolgozunk, mint könyvkötők a cégünkben.

3. Milyen módszereket használnak a könyvkötő kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Ha új embert keresnénk, akkor a jó kézügyességet, önállóságot és kitartást keressük az
emberekben. Illetve fontos, hogy pontosan, precízen dolgozzon, nem engedhető meg
egy kis hiba sem egy munka készítésénél, ilyenkor ugyanis akár az összes addigi munka
kárba mehet.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Mi magunknak nincsen ilyen jellegű problémánk, így nincs ilyen személy nálunk. Nem
tartom elképzelhetetlennek, hogyha ép a látása, nincs a karjával, kezével semmi
probléma és képes precíz munkavégzésre, hogy egy ilyen személy ne működhetne
könyvkötőként.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Kis cég vagyunk, így nem változik a dolgozók személye. Én és a feleségem ugyanúgy
szeretjük a könyveket, úgyhogy nem is fog ez nagyon változni a jövőben.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Kell, hogy legyen szépérzéke, lássa maga előtt, mit akar megalkotni. Egymás munkáját
méltatjuk, illetve a város vezetése is emlékéremmel jutalmazta a munkásságunkat.

7. Van-e tipikus karrierút a könyvkötő pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Karriert úgy csinálhat az ember, ha látványos termékeket tud alkotni, illetve fontos
könyvek helyreállítását rábízzák, és jó munkát végez. Így öregedik a hírneve és több
megbízást kap.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Nagy változás nem várható a területen, de ha mást nem is, a szakdolgozatok bekötésére
mindig van igény. Szerencsére nálunk nem ilyen egyhangú a rendelések palettája,
változatos megbízásaink vannak. Azt hiszem, egy könyvkedvelő embernek nincs ennél
ideálisabb munka. Így nekik tudom ezt a pályát tiszta szívemből ajánlani.

